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Καταχώρηση στον Κατάλογο | Catalogue Insertion
Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ | EXHIBITION CATALOGUE
Τα στοιχεία όλων των εκθετών θα καταχωρηθούν στον επίσημο κατάλογο δωρεάν. | The exhibitors company information will be
inserted in the catalogue free of charge.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να παραδοθούν στην DISPLAY ART PLC το αργότερο 6 εβδομάδες πριν την έναρξη της έκθεσης. | The exhibitors
company information must reach the organisers six weeks before the exhibition.
Σε περίπτωση καθυστέρησης, η DISPLAY ART PLC, δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη περίληψη εκθέτη στον κατάλογο λόγω μη
έγκαιρης αποστολής των ζητούμενων στοιχείων ως επίσης και αν έχουν δοθεί και από τον εκθέτη λανθασμένες πληροφορίες. | The
organiser bares no responsibility for false information and late catalogue entries.

Όνομα εταιρείας | Company Name:
Διεύθυνση | Address:
Ταχ. Θυρίδα | P.O.Box:
Fax:

Code:
Κωδικός | Code:

Τηλ. | Τel.:

E-mail:

ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΜΕΧΡΙ 50 ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ)
PRODUCTS/SERVICES (MAXIMUM 50 WORDS IN CAPITAL LETTERS PLEASE)

Λογότυπο της Εταιρίας καθώς επίσης και σύντομο κείμενο με περιγραφή δραστηριοτήτων να αποσταλεί
σε μορφή Word (doc.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@displayartgroup.com
Το λογότυπο της Εταιρίας να είναι υψηλής ανάλυσης σε γραμμική μορφή.
Company logo and a short description of services provided must be send in Word document (doc.),
email info@displayartgroup.com
Company logo must be high resolution in vector format.

Β. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ | CATALOGUE ADVERTISING:

ΝΑΙ | YES

ΟΧΙ | ΝΟ

Σε περίπτωση που θέλετε χώρο για έγχρωμη διαφήμιση, σημειώστε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι
Please mark with an Χ the appropriate box
1. Εξωτερικό οπισθόφυλλο | Back cover
2. Εσωτερικό εμπροσθόφυλλο | Inside front cover
3. Εσωτερικό οπισθόφυλλο | Inside back cover
4. Εσωτερική διαφήμιση | Inside ad
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Διαστάσεις διαφημίσεων /Advertising Size & Format:
A5 (148Χ210 mm)/BLEED 3 mm/pdf file in high resolution
Η διαφήμιση πρέπει να παραδοθεί στα γραφεία μας DISPLAY ART PLC (τηλ. 22485420, e-mail: info@displayartgroup.com)
ολοκληρωμένη σε CD και με έγχρωμο αντίγραφο το αργότερο 6 βδομάδες πριν την έναρξη της έκθεσης.
CD with the advertising design and the colour print out must be sent to our offices DISPLAY ART PLC
(τηλ. 22485420, e-mail: info@displayartgroup.com) 6 weeks before the exhibition.
Υπογραφή και σφραγίδα:
Signature & Company Seal:
Όνομα Υπογράφοντος:
Name of Signatory:

Ημερομηνία:
Date:

